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Kai Similä, poistui kokouksesta klo 17.30 

Martti Mustakangas 

Arja Rantapelkonen § 1-4 kohdalla 

Pirkko Haapakorva, sihteeri 

 

Kokouksen alussa Jorma Auniola esitteli Cajanuskodin toimintaa ja talon laajennusta. 

 

§ 1.  Kokouksen avaus. 

 

Puheenjohtaja Tiina Rajala avasi kokouksen. 

 

§ 2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 3.  Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen. 

 

Edellisen kokouksen, 16.9.2011, muistio on toimitettu neuvottelukunnan 

varsinaisille ja varajäsenille. Muistio todetiin oikein laadituksi. 

 

§ 4.  Veteraanipalvelut Lakeuden yhteistoiminta-alueella. 

 

Projektipäällikkö Arja Rantapelkonen kertoi Lakeuden yhteistoiminta-

alueen suunnittelun tämän hetkisestä tilanteesta. Veteraaniasioita ei ole 

erikseen käsitelty työryhmissä, joten hän esitti, että suunnitellun yhteis-

toimita-alueen kuntien veteraaniasiamiehet ja mahdollisten veteraanien 

neuvottelukuntien puheenjohtajat koukoustaisivat ja kuntien veteraani-

palvelut ja -määrärahat kartoitettaisiin. Samalla tehtäisiin esitys Lakeu-

den sote yhteistoiminta-alueen suunnittelutyöryhmälle kuntien ja valtion 

määrärahoilla toteutettavan veteraanikuntoutuksen sekä veteraaniasia-



 

 

miestoiminnan järjestämiseksi. Päätettiin järjestää ko. kokous huhtikuu 

2011 aikana. 

Todettiin, että kempeleläisten veteraanipalvelut eivät saa heikentyä yh-

teistoiminta-alueen toiminnan käynnistyessä, ja että  kaikille alueen vete-

raaneille pyritään saamaan yhtäläiset palvelut, joiden tuottamisessa ote-

taan huomioon veteraanikuntoutuksen yksilölliset tarpeet. Selvitetään on-

ko Lakeuden yhteistoiminta-alueen muilla kunnilla Kempeleen tavoin 

mahdollisuus päästä veteraanien siivouspalveluprojektiin. 

 
Arja Rantapelkonen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen. 

 

§ 5.  Veteraanimäärärahojen ja -palveluiden toteutuma  vuonna 2010. 

 

Käytiin läpi veteraaniasiamiehen tekemä liitteen n:o 1 mukainen yhteen-

veto veteraanimäärärahojen ja -palveluiden toteutumasta.  

 

§ 6.  Talousarvio ja valtiokonttorin määräraha vuodelle 2011. 

 

Vuoden 2011 talousarviossa terveys ja toimintakyky peruspalvelupro-

sessin kuntoutus palveluyksikkööön sisältyy määräraha veteraanien kun-

toutukseen, aktivointiin ja tiedottamiseen ja kunnan osuuden veteraanien 

siivouspalveluihin oikeuttavien siivouskustannuksiin. 

Valtiokonttorin määräraha vuodelle 2011 on 32 350,64 €,  joka on           

3 021,28 € pienempi, mitä vuonna 2010.  

Valtiokonttori on ilmoittanut päätöksellään 7.3.2011 myöntävänsä Kem-

peleelle 2 262,24 € rintamaveteraanien kotiin vietäviin kunnallisiin pal-

veluihin. Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee 

olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasoti-

lastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava 

rintamaveteraani. Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen 

työkyvyttömyysaste on vähintään 10%, ei voida antaa tämän määrärahan 

perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja. 

Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun an-

tamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille sekä esim. kotona selviyty-

mistä tukevien apuvälineiden hankintaan veteraaneille. Määrärahan käyt-

töön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin 

niin, että veteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on rat-

kaiseva. Tavoitteena on tukea monipuolisesti veteraanien kotona selviy-

tymistä. 

Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden ja kotihoidon johtavien viranhalti-

joiden mukaan määrärahaa ei kannattaisi suunnata apuvälineisiin, koska 

seutukunnallinen apuvälinekeskus antaa veloituksetta kuntalaisille lain 

mukaiset apuvälineet käyttöön. Neuvottelukunta hyväksyi viranhaltijoi-

den tekemän esityksen kuntatiedotteeseen laitettavasta tiedotteessa, jossa 

veteraaneja ja/tai heidän omaisiaan pyydetään ilmoittaa, minkälaista avo-

palvelua he haluaisivat järjestettävän tällä erillisellä määrärahalla.  

 

 

§ 7.  Veteraaneilta perittävät maksut lääkärin todistuksista. 



 

 

 

  Rintamaveteraanien neuvottelukunta päätti esittää kunnanhallitukselle,  

että Kempeleen kunta päättäisi olla perimättä takautuvasti 1.1.2011 al-

kaen asiakasmaksua lääkärin todistuksista kempeleläisiltä  sotiemme ve-

teraaneilta, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus,  

sekä eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä olleilta henkilöiltä, joil-

la on sota-arkiston päätös ko. palvelusta. 

 

§ 8.  Valtakunnallisen veteraanipäivän vietto 27.4.2011. 

 

Vuonna 2011 on Kempeleen kunnan vuoro järjestää Valtakunnallisen ve-

teraanipäivän juhla. Liitteessä n:o 2 on kulttuurituotantopäällikkö Merja 

Hillilän laatima yhteenveto juhlan järjestelyistä sekä liitteenä n:o 3 alus-

tava kutsu juhlaan. Todettiin järjestelyt asianmukaisiksi ja hyvin suunni-

telluiksi. 

 

§ 9.  Kotiäänestys eduskuntavaaleissa. 

 

Todettiin, että Rantalakeudessa ja Forumissa on ollut jo ilmoitus kotiää-

nestyksestä ja hoitolaitoksiin on  toimitettu äänestystiedotteet. 

 

 

§ 10.  Seuraava kokous. 

 

Seuraava kokous pidetään 12.05.2011  klo 16.30 terveyskeskuksen neu-

votteluhuoneessa, osoite Kirkkotie 21, 90440 Kempele. 

 

 

 

  Tiina Rajala  Pirkko Haapakorva 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 


